Sběrné středisko odpadů Černá Hora
Provozovatel sběrného střediska:
Městys Černá Hora, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora
Adresa provozovny:
U Lihovaru 576, 679 21 Černá Hora
Provozní doba:
středa 14:00 – 17:00
sobota 9:00 – 12:00
K tomu, abyste mohli ve sběrném středisku uložit odpad, je třeba:
• mít trvalý pobyt v městysu Černá Hora nebo obci Bořitov,
• mít uhrazen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• prokázat se předložením občanského průkazu,
• u zpoplatněných druhů odpadu uhradit polatek za jeho uložení.
Odpady, které můžete ve sběrném středisku odevzdat:
1. Velkoobjemový komunální odpad (zdarma)
• nábytek – sedací soupravy, křesla, židle, skříně, matrace, molitany
• podlahové krytiny – koberce, linolea
• zrcadla, drátěné sklo, autosklo, velké skleněné výrobky
• velké plastové výrobky – vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové
nárazníky z aut a plastové části automobilů
• sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen – umyvadla, toalety, domácí a zahradní keramika
Žádáme, aby dle možností byly rozložitelné věci (např. nábytek) rozloženy, kovové součásti
odstraněny a skleněné výplně vyskleny do určených separačních kontejnerů na sklo.
2. Nebezpečný odpad (za poplatek, viz ceník)
• oleje, barvy, lepidla, absorpční činidla, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla
• nádoby od olejů, maziv, barev, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující
nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů a tmelů nebo výplňových hmot
• agrochemické odpady, pesticidy
• nepoužitelná léčiva
• znečištěné čistící tkaniny, textílie a oděvy
• výrobky obsahující azbest nebo sádru (všechny odpady obsahující azbest musí být zabaleny v
igelitových pytlech nebo v jiném pevném přebalu kvůli možné nebezpečné sprašnosti)
• asfaltové odpady
• veškeré autoduše a pneumatiky, ale bez disků
• vybourané okenní rámy
• nekompletní elektrozařízení
3. Kompletní elektrozařízení (zdarma)
• ledničky a mrazáky, mikrovlnné trouby, televizory, rozhlasové přijímače, další domácí

•
•
•
•
•
•

elektrospotřebiče
PC sestavy i jejich jednotlivé části (klávesnice, myši atd.)
kalkulačky, telefony, mobilní telefony
elektrické hračky
elektronářadí
zářivky
baterie, akumulátory

4. Textilní materiál (zdarma)
veškerý textil neznečištěný nebezpečnými látkami
5. Kompostovatelný odpad (zdarma)
listí, tráva, větve do průměru 7 cm, čajové sáčky, zbytky a přebytky ovoce a zeleniny, slupky,
skořápky z vajec a ořechů, pecky z ovoce apod.
6. Stavební suť, stavební odpad (za poplatek, viz ceník)
cihly a beton z drobných rekonstrukcí v domě, dlažba, obkladačky apod.
7. Papír (zdarma)
• noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity
• krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
8. Sklo (zdarma)
lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo
9. Plasty (zdarma)
• PET lahve (nezapomeňte sešlápnout),
• obaly od šampónů, kosmetiky, běžných pracích prostředků (vypláchnuté a zmáčknuté)
• sáčky, fólie, bublinkové fólie, polystyrén
• kelímky, zubní kartáčky i se štětinkami, další výrobky a obaly z plastů
10. Nápojové kartony (zdarma)
obaly od džusů, mléka a mléčných výrobků, vín, rajské šťávy apod.
Nápojové kartony prosíme vypláchnout vodou a zmáčknout.
11. Kovy (zdarma)
• železný šrot, barevné kovy, hliníkové předměty
• neznečištěné plechovky, hrnce apod.
Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci městyse Černá Hora (www.cernahora.eu, tel.: 516
437 121), případně přímo na místě obsluha sběrného střediska.

Projekt „Sběrné středisko odpadů Černá Hora“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí a dále Jihomoravským krajem v rámci dotačního programu Podpora v oblasti odpadového
hospodářství.

